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1. Általános rendelkezések 

Jelen szabályzat a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok 
nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatával összhangban készült. 

1.1. A szabályzat hatálya  
A Szabályzat hatálya kiterjed  

(1) a Semmelweis SE PA EKPMI Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 
Egységes Konduktív Pedagógiai Intézménye és Kollégiuma (továbbiakban SE PA 
EKPMI) négy intézményegységére, ahol személyes adatok kezelése történik; 

(2) mindenkire, aki személyes adatot kezel, vagy az intézményben folytatott tevékenysége 
során személyes adatot ismer meg;  

(3) az összes, a vonatkozó jogszabályok által személyesnek minősített adatra; 
1.2. Alkalmazandó fogalmak, jogszabályok  
A jelen szabályzat alkalmazása során a 1. számú függelékében meghatározott fogalmakat 
a 2. számú függelékben felsorolt jogszabályok által előírt tartalommal kell használni. 
1.3. Az SE PA EKPMI adatkezelői jogállása  
Az SE PA EKPMI, mint köznevelési intézmény a GDPR 4. cikkének 2. pontja szerint, mint 

adatkezelő kezeli:  
(1) az intézmények alkalmazottainak (a bérgazdálkodás kivételével) személyes adatait, 

valamint a bérgazdálkodási és költségvetési kérdésekben az Egyetemmel együtt, mint 
közös adatkezelők a bérgazdálkodással és költségvetési gazdálkodással összefüggő 
személyes adatokat.  

(2) a köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban állók, gyermekek és szülők 
személyes adatait  

(3) a köznevelési intézménnyel kollégiumi, jogviszonyban állók gyermekek és szülők 
személyes adatait  

(4) a köznevelési intézménnyel az Utazó Konduktori Szolgálat keretében tanulói 
jogviszonyban állók és szülők személyes adatait  

(5) a Pedagógiai Szakszolgálatattal szolgálat nyújtás keretében jogviszonyban álló 
gyermekek és hozzátartozók személyes adatai  

(6) a intézménnyel jogviszonyban álló, más intézmény foglalkoztatásában álló 
pedagógusoknak, közalkalmazottaknak személyes adatait.  

1.1. Az SE PA EKPMI és az Egyetem, mint szolgáltató kapcsolata  
 1 A köznevelési intézmények, mint közfeladatellátó szervezetek a GDPR 37. cikkének (1) 
bekezdése alapján az adatkezelési feladataik jogszerűségének biztosítása érdekében kötelesek 
adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.  

(1) 2Az Egyetem az SE PA EKPMI-vel a GDPR 37. cikkének (3) és (5) bekezdése alapján 
a köznevelési intézményekkel kötött szolgálati szerződés alapján - fennállásának ideje 

                                                 
1 GDPR 37. cikk (1) bek.  
2 GDPR 37. cikk (5) bek.  
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alatt - ellátja közös adatvédelmi tisztviselőként a köznevelési intézmények részére az 
adatvédelmi tisztviselői feladatokat.  

(2) Az Egyetem az SE PA EKPMI részére bérgazdálkodással és költségvetési 
gazdálkodással összefüggő személyes adatokat kezel.   

(3) Az Egyetemmel alkalmazotti megbízotti foglalkoztatási jogviszonyban állók, akik a 
köznevelési intézményben vagy annak részére olyan feladatot végeznek, amely során 
adatkezelésre kerül sor, az Egyetem adatvédelmi szabályai mellett az SE PA EKPMI 

által előírt adatvédelmi szabályokat is kötelesek betartani   
(4) Az Egyetem intézményi adatvédelmi tisztviselője közvetlenül tart kapcsolatot az SE 

PA EKPMI-vel, az intézményi adatvédelmi tisztviselő munkáját az SE PA EKPMI 
intézményi adatvédelmi felelőse (helyi adatvédelmi felelős) segíti, akit az intézmény 
vezetője jelöl ki.  

(5) 3Az SE PA EKPMI biztosítja, hogy az intézményi adatvédelmi tisztviselő a személyes 
adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben 
bekapcsolódjon, biztosítja számára azokat a forrásokat, amelyek e feladatok 
végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való 
hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek 
fenntartásához szükségesek. Az intézményi adatvédelmi tisztviselő közvetlenül önálló 
feladatkörében eljárva tart kapcsolatot az SE PA EKPMI-vel.  

(6) 4Az Egyetem és az SE PA EKPMI biztosítják, hogy az intézményi adatvédelmi 
tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az 

adatvédelmi tisztviselő munkajogilag az Egyetem vezetésének, míg adatvédelmi 
tisztviselői minőségében az adatvédelmi feladat tekintetében pedig az adatkezelést 
végző adott köznevelési intézmény vezetőjének tartozik felelősséggel.   

(7) A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért, az egyetem által 
biztosított infrastruktúrális és infokommunikációs biztonsági környezet mellett, a 

köznevelési intézmény vezetője és az adatkezelést végző munkatársak felelősek.  
1.2. Az intézményi adatvédelmi tisztviselő   

(1) 5,6 A rektor a kancellárral egyetértésben a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) 
Adatvédelmi és Betegjogi Központjának létszámába tartozó - jogi vagy pedagógusi 
felsőfokú végzettséggel, továbbá az adatvédelemben szerzett legalább 3 éves 
gyakorlattal rendelkező - független intézményi adatvédelmi tisztviselőt (a 
továbbiakban intézményi adatvédelmi tisztviselő) bíz meg – pályázat útján, illetve a 
pályázat elbírálásáig megbízással vagy pályázat nélkül – a Semmelweis Egyetem által 
fenntartott jogi személy köznevelési szervezeti egységei (a továbbiakban köznevelési 
intézmények), mint adatkezelők részére, az Egyetem, mint szolgáltató által végzendő 
adatvédelmi tisztviselői feladatainak ellátására.  

                                                 
3 GDPR 38. cikk  
4 GDPR 38. cikk Eüak. 9. § (1) bek.  
5 GDPR 37. cikk (2), (5), (6) bek.  
6 Kjt. 24. §  
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1.3. Intézmény vezetője, helyi adatvédelmi felelős  
(1) Az intézmény vezetője felel az általa irányított intézmény adatkezelési 

tevékenységéért.  
(2) Az intézmény vezetőjének helyi adatvédelmi felelőst kell kijelölnie.  
(3) A köznevelési intézményekben a helyi adatvédelmi felelősnek  

a) felsőfokú végzettségű és  
b) szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői 

szintű ismerete, valamint a jogszabályokban előírt feladatok ellátására alkalmas 
személyt kell kijelölni.  

(4) A helyi adatvédelmi felelős  
a) az Adatvédelmi és Betegjogi Központ (a továbbiakban: ABK) megkeresését 

teljesítve közreműködik a szervezeti egységhez érkező illetve érintő, személyes 
adat kezelését érintő panaszok megválaszolásában,  

b) adatot szolgáltat a panaszokról, az adatkérésekről, valamint az intézkedésről az 
ABK részére,  

c) szükség esetén gondoskodik az adatkezelési nyilvántartó lapok (továbbiakban 
ADL-ek), adatkezelési tájékoztatók elkészítéséről és ezek felülvizsgálatáról és 
azokat megküldi az ABK-nak,  

d) vezeti a szervezeti egység adatvédelmi tárgyú nyilvántartásait vagy felügyeli 
azoknak a munkatársak általi vezetését és azokat megküldi az ABK-nak,  

e) önellenőrzéssel felülvizsgálja és az adatkezeléssel összefüggő dokumentumok 
és intézkedések, nyilvántartások megfelelőségét és az erről készített 
jegyzőkönyvet megküldi az az ABK-nak  

f) segíti az adatvédelmi tisztviselő által folytatott, a szervezeti egységét érintő 
vizsgálatot,  

g) megszervezi a szervezeti egységnél adatkezeléssel és adatfeldolgozással 
foglalkozó személyek adatvédelmi oktatását,  

h) tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt a bekövetkezett adatvédelmi 
incidensről,  

i) adatot szolgáltat a szervezeti egységhez érkezett, vagy a szervezeti egységnél 
fellelhető közérdekű adatkérések megválaszolásához az JIF részére.  

(5) Amennyiben a helyi adatvédelmi felelős kijelölése nem lehetséges, úgy e szabályzatban 
megjelölt feladatait az intézmény vezetője látja el.  

1.4. Adatkezelés elvei, jogalapja és célja   
(1) A személyes adatok  

a) 7kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  

b) 8gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat 
ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az 

                                                 
7 GDPR 5. cikk (1) bek. a) pont  
8 GDPR 5. cikk (1) bek. b) pont  
3 GDPR 5. cikk (1) bek. c) pont  
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eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő 
adatkezelés („célhoz kötöttség”);  

c) 3az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsnak kell, hogy 
legyenek, és szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

d) 9pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű 
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 
szempontjából pontatlan adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék 
(„pontosság”)  

e) 10tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 
lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor 
kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás 
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül 
majd sor, az e rendeletben az érintett jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására 
is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);  

f) 11kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is 
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)  

(2) 12Az adatkezelő felelős az adatkezelés elveinek való megfelelésért, továbbá képesnek 
kell lennie e megfelelés igazolására is („elszámoltatóhatóság”). A személyes adatok 
kezelésével együtt járó tevékenység esetén az érintett szervezeti egység az ABK-val 

közösen, az ABK által meghatározott iránymutatás szerint gyakorolja az adatkezelő 
részére előírt feladatokat.  

(3) 13Az SE PA EKPMI személyes adatot csak akkor kezel, ha  

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott cél elérése 
érdekében történő kezeléséhez;   

b) 14az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 
az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges;  

c) 10az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;  

                                                 
9 GDPR 5. cikk (1) bek. d) pont  
10 GDPR 5. cikk (1) bek. e) pont  
11 GDPR 5. cikk (1) bek. f) pont  
12 GDPR 5. cikk (2) bek  
13 GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont  
14 GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont  
10GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont  
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d) 15az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges;   

e) 16az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges;  

f) 1718az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes 
adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.  

(4) Különleges adat akkor kezelhető, ha  
a) 14az érintett kifejezett hozzájárulását adta a különleges személyes adatok egy 

vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy 
a tagállami jog úgy rendelkezik, hogy a különleges adatok kezelésére 
vonatkozó általános tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával;  

b) 19az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkozást, valamint 
a szociális biztonságot és a szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból 
fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében 
szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő 
garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog 
szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;  

c) 16az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi 
cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni;  

d) 20az adatkezelés valamely politikai, világnézeti vallási vagy érdekképviseleti, 
szakszervezeti célú alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége 
keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen 
szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a 

szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak, a szervezet céljaihoz 
kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül 
nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára;  

e) 21az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi 
célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi 
diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés 
nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások 

                                                 
15 GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont  
16 GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont  
17 GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont  
18 GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont  
19 GDPR 9. cikk (2) bek. b) pont  
16 GDPR 9. cikk (2) bek. c) pont  
20 GDPR 9. cikk (2) bek. d) pont  
21 GDPR 9. cikk (2) bek. h) pont  
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irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy 
egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében;  

f) 22az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből 
szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel 

szembeni védelem, vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az 
orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának biztosítása, 
és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét 
intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő 
garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;  

g) 2324az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami 
jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a 
személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett 
alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét 
intézkedéseket ír elő.  

(5) 21Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatfelvétel a GDPR 13. 
illetve 14. cikkelyeire tekintettel mely információk alapján történik az adatkezelés. 
Ennek formája lehet az adatvédelmi tájékoztató közzététele.  

(6) 22Hozzájárulás az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – 

ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozata, mellyel önkéntes, 
kifejezett, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adta a természetes 
személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.  

a) Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap 
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó 
technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozatot 
vagy cselekedetet tesz, amely az adott összefüggésben egyértelműen az 
érintett hozzájárulását jelzi a személyes adatainak tervezett kezeléséhez.  

b) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes 

adatkezelési tevékenységre kiterjed.  
c) A több célt is szolgáló adatkezelés esetén a hozzájárulást az összes 

adatkezelési célra vonatkozóan egyenként meg kell adni.  
d) Ha az érintett a hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a 

felkérésnek egyértelműnek kell lennie és az nem gátolhatja szükségtelenül 
azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.  

(7) A intézményegységek az érintettek által adott hozzájárulások megadásáról az alábbi 
tartalommal nyilvántartást vezetnek  

a) adatkezelési hozzájárulás iktató száma   
b) érintett természetes személyazonosító adatai   
c) az adatkezelés nyilvántartás neve és száma   

                                                 
22 GDPR 9. cikk (2) bek. i) pont  
23 GDPR 9. cikk (2) bek. j) pont  
24 GDPR 9. cikk cikk (1) bek  

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2021/02/5.-Adatkezel%C3%A9si-hozz%C3%A1j%C3%A1rul%C3%A1sok-nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sa.pdf
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d) adatkezelési tájékoztató iktató száma   
e) adatkezelési hozzájárulás megadásának időpontja    
f) adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontja  

(8) 23Az SE PA EKPMI szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 42. § (1) bekezdése, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 8. § (4) bekezdése, az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 25. §-a alapján az általuk megismert személyes adatokat 
időbeli korlát nélkül titokként megőrizni. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

1.5. Az ügyintézés során történő adatkezelési és adatbiztonsági előírások  
(1) 25Az SE PA EKPMI munkatársa a személyes adatnak minősülő adatokat tartalmazó 

iratokat köteles munkaidőn túl – és amelyeket lehetséges, munkaidőben is – zárt helyen 

tartani. Az asztalon és az irodában egyéb helyen hivatalos iratok csak munkavégzés 
céljából és annak időtartama alatt tárolhatók.  

(2) 26Az ügyintézőnél vagy az irattárban lévő iratba az ügyintézőn és az ügyintéző 
vezetőjén kívül más személy csak akkor tekinthet be, ha ezt törvény teszi lehetővé, 
vagy az ügyintéző részére küldött megkeresésben igazolja, hogy a tevékenységével 
összefüggő feladatellátása szükségessé teszi.  

(3) 27Jogszabályi felhatalmazás hiányában csak az érintett hozzájárulása esetén lehet az 
adatot harmadik személy részére továbbítani. Amennyiben az érintett nem járul hozzá 
az adatai más szerv részére történő továbbításához, tájékoztatni kell arról, hogy 
kérelme ez esetben nem, vagy nem teljes egészében teljesíthető.  

(4) 28Az érintett vagy képviselője betekintési jogának gyakorlása során úgy kell eljárni, 
hogy ezáltal mások jogai ne sérülhessenek (a más személyre vonatkozó személyes, 
vagy védett adatokat ki kell takarni vagy más módon felismerhetetlenné tenni). 
Ugyanígy kell eljárni a másolat, kivonat készítésekor is.  

(5) 29Az adatvédelmi tisztviselő – különösen az adatvédelmi feladatok végrehajtásának 
ellenőrzése során, e feladatához kötődően és szükséges körben, – jogosult az SE PA 

EKPMI által kezelt valamennyi személyes és különleges adat megismerésére.  
(6) 3031Az (1) bekezdésben felsorolt iratok elzárásáért az az ügyintéző felelős, akinél azok 

a munkaidő befejezésekor találhatók. Az egyéb szempontokon túl adatvédelmi 
megfontolásból azokat a helyiségeket, ahol közös használatú nyomtató vagy 
másológép üzemel, az adatbiztonsági követelmények figyelembevételével kell 
használni.  

                                                 
25 GDPR 5 cikk (1) bek f) pont  
26 GDPR 5 cikk (1) bek f) pont  
27 GDPR 6 cikk (1) bek   
28 GDPR 5 cikk (1) bek f) pont  
29 GDPR 39 cikk (1) bek b) pont  
30 GDPR 32. cikk  
31 GDPR 5 cikk (1) bek f) pont  
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(7) 39Az egyéb szempontokon túl adatvédelmi megfontolásból azokat a szobákat, 
helyiségeket, ahol számítógép, munkaállomás üzemel, úgy kell használni, hogy az 
megfeleljen az adatvédelmi, tűzrendészeti és informatikai biztonsági 
követelményeknek. Az ügyintéző köteles a számítógépet és az ahhoz alkalmazott 
adathordozókat úgy kezelni, tárolni, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen 
személy ne ismerhesse meg. Köteles továbbá a munkaidő végeztével a munkaállomást 
– a folyamatosan bekapcsolva és online tartandó munkaállomások kivételével – 

kikapcsolni, az ajtót bezárni.  
(8) 32,40Személyes adatokat is tartalmazó iratot az SE PA EKPMI helyiségéből kivinni – 

munkaköri feladat ellátásának kivételével – csak a közvetlen felettes vezető 
engedélyével lehet. Az ügyintéző ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy az ne 
vesszen el, ne rongálódjon vagy semmisüljön meg, és tartalma illetéktelen személy 
tudomására ne jusson.  

(9) 33Az adatkezelés céljának eléréséhez már nem szükséges, illetve olyan adatokat, 
amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult – az Iratkezelési 
Szabályzatban foglaltakkal összhangban – haladéktalanul, vagy az előírt megőrzési 
határidő leteltével meg kell semmisíteni. A személyes adatokat tartalmazó egyéb 
iratanyagok megsemmisítéséről szintén a szükséges biztonsági intézkedések mellett 
kell gondoskodni. A számítógépen rögzített adatokat, amennyiben céljukat betöltötték 
– további felhasználásuk megakadályozása érdekében – felismerhetetlenné kell tenni.  

(10) 34Az egyes nyilvántartások, adatkezelések tekintetében a hozzáférési jogosultságot az 
intézményvezető határozza meg, személyre, munkaköri feladatra lebontottan. E 
jogosultságokat a munkaköri leírásokban jeleníti meg. E feladatot az új munkavállaló 
esetében a jogviszony létesítést követő 30 napon belül, a már foglalkozatott 
munkavállalók esetében – amennyiben szükséges - 90 napon belül, a munkaköri 
feladat változása esetén 30 napon belül teljesíti az intézményvezető.  

(11) A jogosultságokról nyilvántartást vezet az intézmény az alábbi adattartalommal:  
a) sorszám  
b) munkaköri leírás iktatószáma  
c) munkavállaló neve munkaköre  
d) az adatbázis neve  
e) a személyes adatok kategóriái  
f) a jogosultság kiadásának időpontja  
g) a jogosultság munkaköri leírásban való felvezetésének időpontja  
h) a jogosultság visszavonásának időpontja  
i) a jogosultság munkaköri leírásból való törlésének időpontja.  

(1) 35Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult eljárásban az eljárás lefolytatásához 
szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az 

                                                 
32 GDPR 5 cikk (1) bek f) pont  
33 GDPR 32. cikk  
34 GDPR 32. cikk  
35 GDPR 6. cikk (1) bek.  
44 GDPR 7. cikk  
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általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni 

kell.  

(2) 44A hozzájáruláson alapuló adatkezeléséhez az érintett írásbeli hozzájárulását kell 
kikérni (amely tartalmazza a személyazonosításra alkalmas adatait, valamint azon 
nyilatkozatát, hogy az adatkezelő által közzétett és általa megismert adatkezelési 
tájékoztató (a tájékoztató neve és elérési helyének megnevezése) alapján önkéntes 
hozzájárulását adja az abban megjelölt célból és jogalappal az abban megjelölt 
személyes adatainak az adatkezelő általi kezeléséhez.  

(3) 36Az ügyintézés során csak azokat a személyes, vagy különleges adatokat szabad 
felvenni és kezelni, amelyek az ügy szempontjából feltétlenül szükségesek, és 
amelyeknek a célhoz kötöttsége igazolható. A felvett adatokat csak az adott ügy 
intézése érdekében szabad felhasználni, más eljárásokkal és adatokkal – a törvény 
eltérő rendelkezése hiányában – nem kapcsolhatók össze.  

(4) 37Az adatminőség biztosítása céljából személyes adatot csak az érintett személyének 
azonosítására alkalmas és érvényes hatósági igazolványból, különleges adatot az 
érintett írásos hozzájárulása szerint szabad felvenni.   

(5) 38Az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán ügyelni kell a személyes adatok 
pontosságára, teljességére és időszerűségére, hogy emiatt az érintettek jogai ne 
sérülhessenek  

(6) 39Az ügyiratba nem kerülő, papíralapú feljegyzésben rögzített, személyes és 
különleges adatokat – további felhasználásuk megakadályozása érdekében – 

azonosításra alkalmatlanná kell tenni. A számítástechnikai eljárás során keletkezett 
munkapéldánnyal, illetőleg rontott vagy egyéb okból feleslegessé vált példányokat 
azonosításra alkalmatlan módon meg kell semmisíteni.  

1.7. Adatkezelés általános céljai, az adatkezelési nyilvántartások  
(1) 40Az SE PA EKPMI az adatkezelés eltérő célja alapján ügyviteli és nyilvántartási célú 
adatkezelést végez.  
(2) Az e szabályzat által előírt nyilvántartásokat és dokumentumokat (adatkezelési 
nyilvántartás ADL lapjai, adatkezelési tájékoztatók és nyilvántartásuk, adattovábbítási 
nyilvántartás, az érintettek jogainak gyakorlásának nyilvántartása az adatkezelések 
felülvizsgálati jegyzőkönyvei és azok nyilvántartása) az intézményi vezetés jóváhagyása 
mellett a helyi adatvédelmi felelős készíti el és vezeti. A dokumentumok elkészítéséért, a 

nyilvántartások vezetéséért, annak teljes körűségéért, az abban feltüntetett adatok valódiságáért 
és naprakészségéért az intézmény vezetője felelős.   

1.8. Az adatkezelési tevékenység nyilvántartása  
(1) Az SE PA EKPMI- ben személyes adatkezelésére az adatkezelési nyilvántartásba vételt 

követően került sor. Az Adatkezelési Dokumentációs Lap (ADL), amely a GDPR 30. cikk 

szerinti adatokat tartalmazza:  

                                                 
36 GDPR 5. cikk (1) bek. b) pont  
37 GDPR 5. cikk (1) bek. d) pont  
38 GDPR 5. cikk (1) bek. d) pont  
39 GDPR 5. cikk (1) bek. f) pont  
40 GDPR 6. cikk  
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a) a szervezeti egység neve  
b) az adatkezelés célja   
c) az adatkezelés jog alapja   
d) az adatkezelés felelős vezetője  
e) a hozzáférésre jogosult személyek beosztása  
f) az az érintettek köre és száma   
g) a nyilvántartott adatok köre  
h) az adatok forrása  
i) az adatfeldolgozás módszere (kézi, gépi, vegyes, leírás)   
j) az adatkezelés helye (ha különbözik a felelős szervezeti egységtől)  
k) az adatkezelési műveletek módja  
l) a rendszeres adatszolgáltatás módja címzettje  
m) az adatbiztonsági rendszabályok, intézkedések  
n) az archiválás módja és gyakorisága  
o) az adatok törlésének, selejtezésének ideje, helye  
p) az adatkezelés ellenőrzése.  

(1) Az ADL elkészítéséért az intézményvezető felelős. Az intézmény adatkezelési 
nyilvántartása tartalmazza valamennyi intézményegység adatkezelésének 
nyilvántartását. Az intézmény folyamatba épített önellenőrzéssel, az ABK pedig éves 
ellenőrzéssel vizsgálja az ADL-ek tartalmi megfelelőségét, aktualitását. Az intézmény 
önellenőrzése, illetve az ABK általi ellenőrzés alapján, szükség esetén az ADL-eket 

kiegészíti, módosítja. Az intézmény megszűnt adatkezelés esetén az ADL-t archiválja, új 
adatkezelés esetén arról új ADL-t készít.  

(2) Az ADL egyik példányát az intézmény vezetője, második példányát az ABK őrzi.   
1.9. Adattovábbítás és a továbbított adatok nyilvántartása  

(1) 41A személyes adatokat az érintetten kívül azon személyek részére kell továbbítani, 
aki/amely az adatkezelés célját és jogalapját kifejezetten megjelölte és akit/amelyet az 
adat megismerésére jogszabály rendelkezése felhatalmaz.  

(2) Az adattovábbítást nyilván kell tartani annak érdekében, hogy megállapítható legyen, 
hogy az adatkezelő mely adatot, kinek, milyen felhatalmazás alapján, mikor 
továbbította, vagy szolgáltatta (pl. belföldi jogsegély, stb.). A nyilvántartandó adatok 
a következők: érintett személye, továbbított adatok köre, továbbítás jogalapja, 
továbbított adatok címezettje, adattovábbítás időpontja.  

(3) A nyilvántartást intézményi szinten kell vezetni. A nyilvántartás egy másolati 
példányát – a tárgyévet követő január 31. napjáig – az adatvédelmi tisztviselő részére 
meg kell küldeni Az adattovábbításról vezetett nyilvántartást – eltérő jogszabályi 
rendelkezés hiányában – személyes adatok esetében legalább 5 évig, különleges 
adatok vonatkozásában pedig legalább 20 évig kell megőrizni.  

(4) A nyilvántartást az alábbi adattartalommal kell vezetni:  
a. ügyiratszám    

b. kérelmező adatai   

                                                 
41 GDPR (5) cikk (2) bek.  
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c. kért adatok fajtája  
d. adatkérés jogcíme    

e. érintett kérelem időpontja    

f. teljesítés időpontja    

g. elutasítás időpontja    

h. elutasítás oka      

i. részbeni teljesítés oka.  
(5) Az adattovábbítás jogszerűségéért az intézmény vezetője - az általa kezelt adatok 

tekintetében - az érintettel szemben felelősséggel tartozik.  
(6) Amennyiben az adattovábbítást nem lehet jogszerűen teljesíteni, vagy a kérelem 

elbírálásához szükséges információkat az adat kérője a felhívást követően sem jelölte 
meg, az adattovábbítást meg kell tagadni.  

(7) Az adattovábbítás megtagadásáról – annak indokolásával együtt – írásban kell 
értesíteni az igénylőt.  

(8) Jelen szakasz rendelkezéseit nem kell alkalmazni az összesített, és a statisztikai 
adatokra vonatkozó adatkérés esetén, amennyiben az adatfeldolgozás eredményeként 
az adatok elvesztik egyedi jellegüket.  

(9) Az érintettet a kérelmére indult eljárásban az adattovábbításra vonatkozó törvényi 
felhatalmazás hiányában nyilatkoztatni kell – különleges adatai tekintetében írásban – 

, hogy hozzájárul-e személyes adatainak továbbításához, amennyiben ügye 
elintézéséhez más szerv megkeresése szükséges.  

(10) Az érintettet megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást 
kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, vagy – a kötelező 
adatkezelés kivételével – azok törlését vagy zárolását. Az adatkezelésről szóló 
tájékoztatásra vonatkozó kérelmeket a jogszabályi feltételek fennállása esetén 
legfeljebb 30 napon belül, lehetőség szerint azonban soron kívül teljesíteni kell. Az 
elutasított kérelmekről az adatvédelmi tisztviselőt évente tájékoztatni kell.  

(11) A személyes adatokat továbbítani, vagy adatszolgáltatást teljesíteni, és a 
különböző adatkezeléseket összekapcsolni csak akkor szabad, ha ahhoz az érintett 
hozzájárult, vagy törvény ezt előírja, vagy megengedi és az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  

1.6. Rendelkezési Nyilvántartás  
(1) 42Az érintettet megillető jogok:  

a) tájékoztatás,  
b) hozzáférés,  
c) helyesbítés,  
d) korlátozás,  
e) törlés/felejtés,  
f) adathordozás,  
g) tiltakozás,  

                                                 
42 GDPR 5. cikk (2) bek.  
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h) hozzájárulás teljesítéséről nyilvántartást (Rendelkezési Nyilvántartás) vezetnek.  
(2) A nyilvántartás tartalmazza  

i) érintett kérelmének időpontját,  
j) kérelemre adott válasz időpontját,  
k) teljesítés/elutasítás időpontját,  
l) elutasítás indokát.   

(3) 43A Rendelkezési Nyilvántartást az intézmény vezeti. A nyilvántartás egy másolati 
példányát – a tárgyévet követő január 31. napjáig – az adatvédelmi tisztviselő részére 
elektronikus úton meg kell küldeni. Az adattovábbításról vezetett nyilvántartást – 

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – személyes adatok esetében legalább 5 évig, 
különleges adatok vonatkozásában pedig legalább 20 évig kell megőrizni.   

1.7. Adatvédelmi incidensek és nyilvántartásuk  
(1) 44A munkatársak kötelesek adatvédelmi incidens észlelése esetén tudomására jutásától 

számított 24 órán belül azt a helyi adatvédelmi felelősnek bejelenteni  
(2) A helyi adatvédelmi felelős az incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 36 

órán belül azt írásban jelenti az adatvédelmi tisztviselőnek és az információ biztonsági 
felelősnek.   

(3) A határidő elmulasztása esetén az intézmény vezetője igazoló jelentést készít a 
rektornak és a kancellárnak, akik a további teendőket az adatvédelmi tisztviselő 
véleményének kikérését követően állapítják meg.  

(4) 45Az SE PA EKPMI – az adatvédelmi tisztviselő útján – az adatvédelmi incidenssel 
kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az 
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, 
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat  

(5) 46Az adatvédelmi tisztviselőnek a bejelentést követő 48 órán belül kell döntést hoznia 
arról, hogy az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban terheli-e jelentéstételi 
kötelezettség az Egyetemet. Amennyiben az Egyetemet jelentéstételi kötelezettség 
terheli, az adatvédelmi tisztviselő a jelentést úgy készíti elő a döntéshozatalra a Rektor 
és a Kancellár részére, hogy a jelentés megtételére 72 órán belül sor kerülhessen.  

(6) 47Az incidens kockázat elemzésekor az adatvédelmi tisztviselő vizsgálja:   
a) az adatvédelmi incidens jellegét,  
b) az érintettek körét és hozzávetőleges számát,  
c) az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,  
d) az adatvédelmi felelős vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó 

nevét és elérhetőségeit,  

                                                 
43 GDPR 5. cikk (2) bek.  

44 GDPR 33. cikk  
45 GDPR 5 cikk (2) bek.  
46 GDPR 33. cikk (1) bek.  
47 GDPR 33. cikk (3) bek. 39. cikk (19 bek. d) pont  
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e) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,  
f) az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve 

adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

(7) 48Az adatvédelmi tisztviselő – a Rektor és a Kancellár döntésének megfelelően – az 

incidens bekövetkezését – ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal 
jár az érintett jogaira – a tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelenti a 
felügyeleti hatóságnak.   

(8) 67Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett 
jogaira és szabadságára nézve, az SE PA EKPMI –indokolatlan késedelem nélkül – de 

legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  
1.8. Az ellenőrzés rendszere  
(1) 49A rektor és a kancellár az adatvédelmi tisztviselő és az intézmény adatvédelmi 

tevékenységével összefüggésben az ABK útján folyamatba építve vizsgálja az 
adatkezelésre és –védelemre vonatkozó jogszabályok végrehajtásával összefüggő 
kötelezettségek teljesítését. A vizsgálat eredményéről az adatvédelmi tisztviselő 
évente jelentést készít a rektor és a kancellár részére.  

(2) Az intézmény az adatkezelési folyamatokat, azok megfelelőségét folyamatba épített 
önellenőrzéssel vizsgálja.  

(3) Az adatvédelmi tisztviselő éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi, hogy az SE PA 
EKPMI  

a) eleget tesz-e az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos kötelezettségeiknek,  
b) eleget tesz-e a személyes adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségeinek, 

különösen  
ba) az érintettek tájékoztatási kötelezettségének,  
bb) az érintettek hozzáférési jogának biztosításával kapcsolatos 

kötelezettségeiknek,  
bc) az érintettek jogának biztosításával kapcsolatos kötelezettségeiknek.  

                                                 
48 GDPR 33. cikk (1) bek. 
67 GDPR 34. cikk  
49 GDPR 39. cikk, 5. cikk (2) bek.  
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2. Intézményben nyilvántartott adatok 

2.1. Ellátottakkal, tanulókkal kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja: 

- tanulói jogviszony létesítése  
- tankötelezettség teljesítése  
- szakszolgálati, utazó konduktori ellátás igénylése, 
- tanulói jogviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése  
- kapcsolattartás a törvényes képviselőkkel   
- sajátos nevelési igény megállapítására vonatkozó szakértői bizottsági kérelem 

Érintettek köre: 
- Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló személyek, valamint törvényes 

képviselőik  
- Az intézménynél utazó konduktori, illetve szakszolgálati feladat ellátását igénylő 

személyek 

Az adatkezelés felelős vezetője: 
- Intézményvezető  

A hozzáférésre jogosult személyek beosztása  
- Intézményvezető,  
- Intézményvezető-helyettes 

- Intézményegységvezetők 

- Szakszolgálti titkár 
- Iskolatitkár 
- Kollégiumi titkár 
- Intézményegységek által ellátott tanulók, gyermekek tekintetében az adott ellátást 

biztosító pedagógus 

- Ápoló 

- A Semmelweis Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, az intézmény területén 
gyakorlatot teljesítő hallgatók előzetes engedéllyel, nyilatkozattételt követően, a 
hozzáférésre jogosult személy felügyelete mellett, azzal a kitétellel, hogy 
másolatot a dokumentációról nem készíthet. 

Jogszabályon alapulóan kezelt adatok: 

Nktv. 41. § (4) alapján:  
- a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, 
nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás 
jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

- szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 
- a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

- felvételivel kapcsolatos adatok, 
- az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 
- jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 
- a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 
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- kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 
- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
- a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 
- mérési azonosító, 
- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
- az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok, 
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 
- a tanuló diákigazolványának sorszáma, 
- a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 
- évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 
- a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 
- az országos mérés-értékelés adatai, 
- azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt az Nktv. 9. § 

(4) bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson, 
- azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi 

tanulmányúton. 
- A pedagógiai szakszolgálati intézmény - az integrált nyomon követő rendszer (a 

továbbiakban: INYR) működtetése érdekében - a Nktv. 41. § (4) bekezdésben 
meghatározott adatokon kívül 

- a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján a gyermek, a 
tanuló nemzetiségi hovatartozására vonatkozó adatot, 

- annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját, 
amellyel a gyermek, a tanuló óvodai nevelési vagy tanulói jogviszonyban, 
kollégiumi tagsági viszonyban áll, valamint a gyermek, a tanuló által igénybe vett 
pedagógiai szakszolgálati ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti megnevezését is 

nyilvántartja. 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről 45/E. § alapján 

- A központilag kiadott, szakértői vélemény készítését kezdeményező 
kérelemnyomtatványban a vizsgálat kezdeményezésének indokait, a szülő 
nyilatkozatait, a gyermek, tanuló 

a) személyes adatait, 
b) nevelését-oktatását ellátó intézmény alapadatait, 
c) eddigi intézményes fejlesztésére, nevelésére-oktatására vonatkozó 

adatait, 

d) pedagógiai jellemzését tartalmazza. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 139. § alapján 

(1) alapján egyéni fejlesztési terv; 
(2) egyéni fejlődési lapban (kórlap); 
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Érintett hozzájárulásával, a törvényi alapfeladataink ellátásához szükséges adatok: 

- Anamnesztikus adatok: születés körülményei, születési súly, gesztációs hét, 
Apgar érték, 

- Egészségügyi adatok: diagnózisok, epilepszia, állandó gyógyszer, allergia, 
ortopédiai és egyéb beavatkozások 

- Fejlődés mutatói: szempontsor alapján rögzített vélemények; különböző 
képességek fejlettsége, szociális fejlettség, illetve a tanuláshoz szükséges 
alapkészségekkel kapcsolatos osztályozások és mérések minősítői 

- A gyermeki fejlődés egyéb mutatói: szempontsor alapján rögzített vélemények; 
nagymozgás, karmozgás, kommunikációs képességek osztályozásának és 
mérésének mutatói 

- A fejlesztést végző pedagógusok/pszichológus/neurológus/egyéb szakemberek a 

fejlődést szolgáló intézkedésekre tett javaslataik, véleményeik  

- A gyermekek adatai kutatási célból beazonosításra alkalmatlan módon a 
Konduktív Pedagógiai Központ adatbázisában rögzítésre kerülnek. 

Érintett hozzájárulásával egyéb, kérhető adatok: 

- tanuló, ellátott fényképe (ide nem értve a nyilvános rendezvényen készült 
felvételeket)  

- nemzetiségi hovatartozás  
- vallás a hit- és erkölcstan óra választásához 

- család szociális helyzetére vonatkozó adatok  
Jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatok: 

- tanuló egészségi állapotával kapcsolatos napi életvitelt meghatározó 
egészségügyi adatok (pl cukorbetegség)  

Adattovábbítás címzettjei: 
a)  a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási 
helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, 
egyéni munkarend jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának 
megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett 
kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló 
szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya 
fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben:  

- fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 
közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat,  

b) iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatok esetében: 

- az érintett, iskola,  
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 
társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, 
törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, 
iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó 
adatok vonatkozásban az egészségi állapotának megállapítása céljából: 
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- az egészségügy, Iskola-egészségügyi Szolgálat 
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének 
feltárása, megszüntetése céljából: 

- a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény,  

e) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 
társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, 
törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, 
iskolai egészségügyi dokumentáció, a sajátos nevelési igény felülvizsgálata vagy 
megállapítása céljából: 

- illetékes szakértői bizottság 

f) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatok az igénybe 
vehető állami támogatás igénylése esetében: 

- a fenntartó,  
g) a számla kiállításához szükséges adatok esetében: 

- a tankönyvforgalmazó, fenntartó 

h) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai esetében: 

- a bizonyítványokat nyilvántartó szervezet,  
 Adatok törlési határideje: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. melléklet, Irattári terv alapján. 
Jogszabályban nem rögzített határidő esetén: 

a) A köznevelési intézményben létesített jogviszony megszűnéséttől számított 5 

év.   
b) A KPK adatbázisába került, beazonosításra alkalmatlan adatok nem 

kerülnek törlésre.  
Adatbiztonság érdekében tett intézkedések: 

- A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, 
továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, 
hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség 
terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, 
adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való 
kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási 
jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. (Nktv. 42. § (1) 
bekezdés)  

- Az elektronikusan kezelt adatok adatkezeléséről, a számítógépes hálózatba 
csatalakozó gépek és laptopok végpontvédelméről, a biztonsági mentésről, az 
Informatikai Igazgatóság gondoskodik.  

- A papíralapon kezelt adatokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, akiknek 
munkaköréből folyó kötelezettsége. Az illetéktelen személyek hozzáférésének 
megelőzése érdekében a papíralapú adatok zárható módon kerülnek tárolásra. 

Az adatkezelés ellenőrzése: folyamatba épített önellenőrzés 
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2.2. Munkavállalók adatai 
Adatkezelés célja: Közalkalmazotti jogviszony létesítése, teljesítése vagy 
megszűntetése, a munka irányítása, tervezése, szervezése, munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság, juttatások, kedvezmények megállapítása és teljesítése, jogérvényesítés 
elősegítése a Semmelweis Egyetem Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főigazgatósággal 
együttműködésben. 
Érintettek köre: Adatkezelőnél foglalkoztatott közalkalmazottak  
Az adatkezelés felelős vezetője: 

- Intézményvezető  
A hozzáférésre jogosult személyek beosztása  

- Intézményvezető,  
- Intézményvezető-helyettes 

- Intézményegységvezetők 

- Szakszolgálti titkár 
- Iskolatitkár 

Jogszabályon alapulóan kezelt adatok: 

 Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai a 1992. évi XXXIII. törvény 83/B § alapján:  
A közalkalmazott  

- neve (leánykori neve)  
- születési helye, ideje  
- anyja neve  

- TAJ száma, adóazonosító jele  
- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma  
- családi állapota  
- gyermekeinek születési ideje  
- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete  
- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)  
- szakképzettsége(i)  
- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett  szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai  
- tudományos fokozata  
- idegennyelv-ismerete  

- a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 
megnevezése,  

- a munkahely megnevezése,  
- a megszűnés módja, időpontja  
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete  
- állampolgársága  
- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte  
- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok  
- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele  
- e szervnél a jogviszony kezdete  
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- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői 
beosztása, FEOR-száma  

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai  
- a minősítések időpontja és tartalma  
- személyi juttatások  
- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama  
- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott 

idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai  

- A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 
adatai [41. § (1)-(2) bek.].  

Nktv. 41. § (3) alapján az óraadó tanárok:  
- nevét, 
- születési helyét, idejét,  
- nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország 

területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezését, számát,  

- lakóhelyét, tartózkodási helyét,  
- végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,  
- oktatási azonosító számát  

Érintett hozzájárulásával: 
- fénykép  
- telefonszám  
- elektronikus  levelezési cím  
- egészségi állapotra vonatkozó adatok   
- pszichés állapotra vonatkozó adatok  
- egyéb adatok  

 Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéshez szükséges adatok: 
- bankszámlaszám  
- munkavégzésre irányuló további jogviszonyok  
- egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok  
- ruhaméret (munkaruhára jogosultak esetén)  

Adattovábbítás címzettjei: 
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő  
- Nyugdíjpénztár  
- MÁK (KIRA)  
- Oktatási Hivatal (KIR)  
- eKréta Zrt (Kréta)  
- bíróság  
- ügyészség  
- rendőrség  
- ellenőrzésre jogosult szervek  

Adatok törlési határideje:  

- Semmelweis Egyetem Iratkezelési Szabályzata szerint történik. 
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Adatbiztonság érdekében tett intézkedések: 
- Az elektronikusan kezelt adatok adatkezeléséről, a számítógépes hálózatba 

csatalakozó gépek és laptopok végpontvédelméről, a biztonsági mentésről, az 
Informatikai Igazgatóság gondoskodik.  

- A papíralapon kezelt adatokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, akiknek 
munkaköréből folyó kötelezettsége. Az illetéktelen személyek hozzáférésének 
megelőzése érdekében a papíralapú adatok zárható módon kerülnek tárolásra. 

Az adatkezelés ellenőrzése: folyamatba épített önellenőrzés 

2.3. Munkára jelentkezők, pályázók adataival kapcsolatos adatkezelés:  
Adatkezelés célja: betöltetlen és megüresedő álláshelyek betöltése érdekében a 
jelentkezők elérése, illetve kiválasztásukkal összefüggő adatinak kezelése  
Érintettek köre: meghirdetett munkakörre jelentkezők, önéletrajzot benyújtók  
Az adatkezelés felelős vezetője: 

- Intézményvezető  
A hozzáférésre jogosult személyek beosztása  

- Intézményvezető,  
- Intézményvezető-helyettes 

- Intézményegységvezetők 

- Szakszolgálti titkár 
- Iskolatitkár 

Érintett hozzájárulásával illetve Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéshez 
szükséges: 

- fénykép  
- név  
- lakcím  
- születési hely időpont  
- elektronikus levélcím  
- telefonszám  
- végzettségre vonatkozó adatok k 

- orábbi munkahelyekre vonatkozó adatok  
- egyéb kompetenciák  
- jelentkező által megadott egyéb adatok  

Adattovábbítás címzettjei: 
- Kari gazdasági igazgató,   
- KPK igazgató  
- PAKGFESZ munkatársa 

- KEEGF munkatársa 

- bíróság  
- ügyészség  
- rendőrség  
- ellenőrzésre jogosult szervek  

Adatok törlési határideje: 
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- elbírálást követően az adatok törlésre kerülnek, kivéve a munkára felvett 
alkalmazottak adatait.  

Adatbiztonság érdekében tett intézkedések: 
- Az elektronikusan kezelt adatok adatkezeléséről, a számítógépes hálózatba 

csatalakozó gépek és laptopok végpontvédelméről, a biztonsági mentésről, az 
Informatikai Igazgatóság gondoskodik.  

- A papíralapon kezelt adatokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, akiknek 
munkaköréből folyó kötelezettsége. Az illetéktelen személyek hozzáférésének 
megelőzése érdekében a papíralapú adatok zárható módon kerülnek tárolásra. 

Az adatkezelés ellenőrzése: folyamatba épített önellenőrzés 

2.4. Iskolaegészségügyi Szolgálat 
(1) Intézményünk tanulói, neveltjei részére az iskolaegészségügyi ellátást a Semmelweis 

Egyetem biztosítja. A területen történő adatkezelés a Semmelweis Egyetem 

adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
rendjéről szóló szabályzatának 7. és 8. pontja alapján valósul meg. 

2.5. Könyvtár 

(2) Az iskolai könyvtárban megvalósuló adatkezelés a Semmelweis Egyetem teljes 
területén érvényes Könyvtárhasználati szabályzat alapján történik. 

(3) A beiratkozás alkalmával a könyvtárhasználó, saját kérésére, személyes adatai az 
integrált könyvtári rendszerben kerülnek rögzítésre. A rögzített adatokat bizalmasan, 
az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük, kizárólag nyilvántartásokhoz, 
statisztikákhoz használjuk fel, harmadik félnek az adatközlő írásos beleegyezése 
nélkül nem adjuk ki. 

2.6. Hallgatók adatainak kezelése 

(4) 50A hallgatói nyilvántartás a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlásához és 
kötelezettségeinek teljesítéséhez kapcsolódó, előre meghatározott szempont(ok) 

szerint összegyűjtött és rögzített, azaz rendszerezett információk, adatok összessége, 
amelynek jogszabályi alapját az Nftv. továbbá az egyetem szabályzatai, belső 
eljárásrendjei képezik.  

(5) Az SE PA EKPMI területén gyakorlatot teljesítő hallgatók személyes adatainak 
nyilvántartását a Pető András Kar Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda 
végzi.  

 

3. További adatkezelések 

3.1. A közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing  
  

(1) Az SE PA EKPMI intézményegységei elérhetőek a Facebook közösségi portálon, 
valamint más közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a 

                                                 
50 Nftv. 2.§ (6) 18. § (1) 19. §   
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Facebook oldal használata és az azon keresztül, az intézménnyel történő 
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett 
művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.   

(2) Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az SE PA EKPMI közösségi 
oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő 
tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.  

(3) Az SE PA EKPMI ennek során az érintett publikus neve (azonosítás) publikus fotója 
(azonosítás), publikus e-mail címe (kapcsolattartás), az érintett közösségi oldalon 
keresztül küldött üzenete (kapcsolattartás, válaszadás), az érintett általi értékelés, vagy 
más művelet eredménye (minőségjavítás) kezeli adatként.  

(4) Az intézmény az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor 
kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett 
a közösségi oldalon keresztül keresi meg az intézményt.  

(6) A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal 
kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon 
történő megosztása, publikálása, marketingje.  

(7) Az érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az intézmény 
tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook 
oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található 
„like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az intézmény 
híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található 
„dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai 
segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.  

(8) Az Érintett az intézményt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi 
oldal lehetővé teszi.  

(9) Az intézmény közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán 
képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről az intézmény 
szolgáltatásairól, egyebekről. Az intézmény a facebook oldalt összekapcsolhatja más 
közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a 
facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi 
portálokon történő közzétételt is.  

(10) Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült 
felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a 
képek közzététele előtt.  

(11) Az érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott 
közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről 
tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.  

(12) Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.  
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3.2. Fotó, videó felvételek kezelése  
(1) 51Személyes adat kezelésének minősül az érintettről készített fotó, videofelvétel abban 

az esetben is, ha a fotón, videofelvételen nem szerepel az érintett neve vagy más adata. 
Személyes adatkezelésnek minősül a felvétel elkészítése abban az esetben is, ha az 

felhasználásra nem kerül. Az ilyen adatkezelés csak hozzájáruláson alapulhat. A 
hozzájárulás beszerzéséért az intézmény és az intézményegység vezetője felelős. 
Amennyiben az adat nem az érintettől származik, csak akkor kezelhető, ha az adat 
közlője az SE PA EKPMI rendelkezésére bocsátja az érintett, vagy törvényes 
képviselőjének a felhasználási célra vonatkozó hozzájárulását. Személyes adat 
közzétételéhez az SE PA EKPMI-nek rendelkeznie kell az érintettnek, vagy törvényes 
képviselőjének, a közzétételre való hozzájárulásával is. A hozzájárulást a felvételek 
elkészítése előtt kell beszerezni.  

(2) A rendezvényeken való felvételkészítés során, a rendezvényeken résztvevőket 
előzetesen – a meghívón vagy a rendezvényen való tájékoztató tábla elhelyezésével – 

a felvétel készítéséről és annak felhasználásáról tájékoztatni kell. A tájékoztatás 
megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Tájékoztatás esetén, a rendezvényen 
résztvevők részéről megadottnak kell tekinteni a hozzájárulást a felvétel készítéséhez, 
a közzétételhez. A rendezvényeken történő regisztrációs célú adatkezelés az 
érintetettel való kapcsolattartás érdekében történhet.   

3.3. Az SE PA EKPMI által szervezett programok résztvevőire vonatkozó 
szabályok  

52Az SE PA EKPMI tevékenységéhez hozzá tartozik a szakmai programok szervezése, 
amelynek során az SE PA EKPMI épületeibe nemcsak a Pető András Kar dolgozói, hallgatói, 
neveltjei hanem a nyilvánosság biztosításával mások is beléphetnek.  

(1) A regisztrációhoz nem kötött, nyílt programon a nagyközönség tagjai korlátozás nélkül 
vehetnek részt. A rendezvényen résztvevők ugyanakkor elfogadják, hogy az esemény 
dokumentálása érdekében kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet az SE PA EKPMI a 
honlapján, közösségi média oldalán közzé tehet. Az adatkezelés jogalapja ez esetben 
az Érintett hozzájárulása.   

(2) A csak meghívottak számára rendezett zárt programon való részvétel előfeltétele, hogy 
az érintettek előzetesen közöljék az intézménnyel a jelentkezéshez szükséges 
személyes adataikat. A regisztráció során az adattakarékosság elvének megfelelően 
csak a szükséges adat kezelhető, nem kezelhető olyan adat, amely az intézmény más 
nyilvántartásában szerepel.  

(3) A regisztrációhoz kötött, nyitott programon értelemszerűen azok vehetnek részt, akik 
a regisztráció során az SE PA EKPMI által meghatározott adatokat az intézménnyel 
közölték.  

(4) A rendezvényen résztvevők ugyanakkor elfogadják, hogy az esemény dokumentálása 
érdekében kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet az SE PA EKPMI a honlapján, 
közösségi média oldalán közzé tehet. Az adatkezelés jogalapja – mind a regisztráció 

                                                 
51 GDPR preambulum (51) bek.  
52 GDPR preambulum (51) bek.  
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során kért személyes adatok közlése, mind a kép- és hangfelvétel készítése esetén – az 

érintett hozzájárulása. Az SE PA EKPMI a programra jelentkezők személyes adatait a 
megrendezés után 30 nappal törli.   

(5) Az SE PA EKPMI az eseményen készült kép- és hangfelvételeket 5 évig a honlapján 
elérhető Galériában helyezi el, 5 év elteltével törli. Pályázatok támogatással 
megvalósuló rendezvények esetében a képek törlésére legkorábban a pályázati 
szerződésben meghatározott őrzési idő letöltése után van lehetőség.  

(6) Amennyiben a közzétett kép- és hangfelvételekkel kapcsolatban az érintett írásbeli 
kifogást terjeszt be, az SE PA EKPMI azt kivizsgálja.  

3.4. Az SE PA EKPMI honlapjának böngészésével kapcsolatos adatok kezelése  
 (1) 53Az Egyetem a honlapok szolgáltatási színvonalának növelése, a webhely 
felhasználásának megkönnyítése, továbbá a biztonsági és adatvédelmi kockázatok 
kezelése érdekében a honlap böngészése során ún. „cookie”-kat „süti”-ket (a 

továbbiakban süti) és webjelölőket használ. A sütik és webjelölők alkalmazása során 
az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.  

(2) A süti – az interneten használt eszköz IP-címével együtt – személyes adatnak 
minősül.  

(3) A sütiket és webjelölőket az Egyetem kizárólag adminisztratív célokra: a webhely 

látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére használja föl.  
(4) Aki nem kívánja elfogadni a sütik és webjelölők használatát, ennek megfelelően 

beállíthatja a webböngészőt, de ekkor a honlap bizonyos funkcióinak használata 
korlátozottá válik. A sütikre és webjelölőkre vonatkozó beállításokat a böngészőben 
lehet módosítani.  

(5) A honlapon a böngészés megkezdésekor egy felugró ablakban figyelmeztetés jelenik 
meg a sütik használatáról. Ha az érintett ezek után tovább böngészi a honlapot, 
hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a böngészésre használt eszközén.  

(6) A csak a böngészési munkamenet idején érvényes sütik teszik lehetővé, hogy a honlap 
böngészése során a szerver felismerje az adott eszközt, megjegyezze a beállításokat, 
megkönnyítse a böngészést.  

(7) Az állandó sütik a böngészési folyamat lezárulta után meghatározott ideig maradnak 
az Érintett eszközén, hogy lehetővé tegyék a felhasználók preferenciáinak, 
műveleteinek a felidézését egy későbbi látogatás során. (Ez biztosítja például egy 
adott oldalon a felhasználónév és a jelszó tárolását).  

(8) Az SE PA EKPMI alhonlapját saját maga tartja karban, az Egyetem szerverén 
üzemelteti.  

(9) Naplófájl: az Egyetem a honlapjának üzemeltetése során keletkező naplófájl 
bejegyzéseiben tárolt adatok: az érintett eszközének IP-címe, a használt böngésző 
típusa, az internetszolgáltató, a böngészés ideje, a belépő és kilépő oldalak címe, a 
látogatás alatti kattintások száma. A szerver anonim módon tárolja a jelzett adatokat. 
Amennyiben az Érintett nem járul hozzá a naplózáshoz szükséges adatkezeléshez, 
nem tudja használni a honlapot.  

                                                 
53 2003. évi C. törvény 155. § (4) bek. 



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma adatkezelési és adatvédelmi szabályzata 

 

27 

 

(10) Az Egyetem honlapja harmadik féltől származó sütiket is kezel, úgy mint a  
GoogleAnalytics©, amely az oldal monitorozásához, a statisztikák készítéséhez 
szükséges információkat gyűjti.   

(11) A GoogleAnalytics© által kezelt adatok: a honlaplátogatók száma, a megtekintett 
oldalak, a látogatók tartózkodási helye, a belépés előtti webhely (ahonnan a 
felhasználó "érkezik"), a használt böngésző és operációs rendszer, az 
internetszolgáltató, a használt kijelző felbontása, az oldal böngészésének ideje, a 
honlap elhagyásának időpontja.   

(12) A GoogleAnalytics© a fenti információkat anonim formában tárolja. Az anonim 
adatokhoz a szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője, a Google Inc. (1600 
AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér. Az anonim 
adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekötésével az 
Adatfeldolgozó a gyűjtött adatokat célzott reklámok eljuttatására használja, melynek 
célpontja az internethasználó eszköze.  
(13) Az SE PA EKPMI intézményegységei közösségi oldalainak elérését, 
megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. és az Instagram LLC. 
szolgáltatása biztosítja. A sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 
WillowRoad, Menlo Park, CA 94025, USA) és a Facebook Inc. tulajdonában lévő 
Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A 
szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook Inc. és az 
Instagram LLC. – mint Adatfeldolgozó – közösen végzi; a szolgáltatás révén hozzáfér 
a honlap látogatottságának méréséhez és a böngészési szokások feltérképezéséhez 
szükséges adatok köréhez. A gyűjtött adatokat az Adatfeldolgozó tartósan, de 
legfeljebb 2 évig tárolja az érintett böngészéshez használt eszközén. E sütiket az 
érintett törölheti a saját eszközéről.  

3.5. A kamerás megfigyelés és beleptető rendszer szabályai  
(1) Az SE PA EKPMI kamerás megfigyelő rendszert és beléptető rendszerrel történő 

személyes adatkezelési tevékenységet az emberi élet, testi épség, személyi szabadság 
védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírok 

védelme, valamint a vagyonvédelem, a betegellátás jobb megszervezése érdekében 
alkalmaz.  

(2) A személy- és vagyonvédelmi célú adatkezelés részletes szabályait a Vagyonvédelmi 
és Rendészeti Szabályzat tartalmazza.  

(3) Az SE PA EKPMI a dolgozók megfigyelése, munkavégzésének ellenőrzése céljából 
kamerás megfigyelés és beleptető rendszert nem alkalmaz, e rendszerek adatait e 
célból nem használja.  

3.6. Informatikai eszközök használata  
(5) A munkáltató a Semmelweis Egyetem Információbiztonsági szabályzata alapján, az 

Informatikai igazgatóság szolgáltatásával valósítja meg az infokommunikációs 
eszközök karbantartását, védelmét, ellenőrzését, az elektronikus adatvédelmi és 
adatbiztonsági megfelelőségek biztosítását. 
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(6) 54 A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail-fiók 
használatának ellenőrzését belső szabályzat alapján végzi. A munkáltató az email-fiók 
használatát, a munkavégzés akadályozása nélkül, magáncélra is engedélyezte.  

(7) A munkáltató informatikai biztonságra vonatkozó szabályok szerint gondoskodik  
(8) A munkáltató az informatikai biztonságra vonatkozó szabályzatában határozza meg a 

munkavállaló rendelkezésére bocsátott számítógép, laptop, tablet és egyéb 
infokommunikációs eszköz (a továbbiakban: eszköz) használatának, ellenőrzésének 
szabályait. A munkáltató az eszközök használatát, munkavégzés akadályozása nélkül, 
magáncélra is engedélyezte.   

(9) Az informatikai biztonsági szabályzatban meghatározott:  
a) a biztonsági mentés készítésének és megőrzésének a szabályait,   
b) mikor kerül sor az eszköz adatainak végleges törlésére,  
c) az eszközön tárolt adatok ellenőrzésének részletes szabályait.  

(10) Az eszközhasználatra egyebekben az e-mailre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.  

(11) A munkavállaló által meglátogatott weboldal vagy az internet használatával 
kapcsolatban a számítógépen rögzített, lementett információk – az elmentett 

felhasználónév, jelszó – a munkavállaló személyes adatainak tekinthetők. A 
munkáltató az internet használatát, munkavégzés akadályozása nélkül, magáncélra is 
engedélyezte.  

(12) A munkáltatónak a munkavállaló rendelkezésére bocsátott internet 
használatának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat az informatikai biztonsági 
szabályzat tartalmazza.  

  

                                                 
54 Mt. 11/A §.  

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/07/125_2020_mell%C3%A9klet_Inform%C3%A1ci%C3%B3biztons%C3%A1gi-szab%C3%A1lyzat.pdf
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/07/125_2020_mell%C3%A9klet_Inform%C3%A1ci%C3%B3biztons%C3%A1gi-szab%C3%A1lyzat.pdf
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4. Függelék 

1. számú függelék Fogalmak  

A jelen szabályzat alkalmazása során a fogalmakat a Preambulumban meghatározott 
jogszabályok által meghatározott tartalommal kell használni.  
  

a) adatfelelős: az egyes közzéteendő adatok tekintetében szervezeti egység vezetője, 
illetve az általa kijelölt személy, aki előállítja, illetve a jogi és igazgatási 
főigazgatónak továbbítja a közzéteendő adatot.  

b) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

c) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy 
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így 
a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisít;  

d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait 
és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami 
jog is meghatározhatja;  

e) adatközlő: a jogi és igazgatási főigazgató, illetve az általa kijelölt személy, aki a 
közzéteendő adatoknak az SE PA EKPMI honlaprendszerében történő 
közzétételéért felelős.  

f) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

g) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely 
információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;  

h) az SE PA EKPMI honlaprendszere: az SE PA EKPMI-i intézményegységek 
hivatalos alhonlapjainak összessége.  

i) érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett 
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, 
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  

j) időszerűtlenné vált adat: az, a közzétett adat, amely a közzététel idejében pontos 
és megbízható információt tartalmazott, azonban, egy időközben bekövetkezett 
esemény miatt, a jelenre nézve már nem bír releváns – változó adat esetén az 
aktuális időállapot szerinti megismeréshez szükséges – információtartalommal.  
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k) közzéteendő adat: az általános közzétételi listában, a különös közzétételi listában 
és az egyedi közzétételi listában szereplő adatok. 

l) közzététel: a közzéteendő adatok az SE PA EKPMI honlaprendszerében, digitális 
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 
kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és- torzulás nélkül kimásolható 
módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel 
szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele, ideértve a pontatlan 
vagy téves adat helyesbítését, a már közzétett, azonban időszerűtlenné vált adatok 
módosítását, kicserélését, valamint az adatok eltávolítását is.  

m) közeli hozzátartozó: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § r) és 
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 
1997. évi XLVII. törvény 3. § j) pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli rokon, 
az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- 

és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs;  
n) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, 

azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 
genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus 
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;  

o) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  
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2. számú függelék: Alkalmazandó jogszabályok  
 

A személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó jogszabályok különösen:  
- az Alaptörvény,  
- az Európai Parlament és a Tanács (a továbbiakban: EU) 2016/679 Rendelete (a 

továbbiakban: GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),  

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),  
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),  
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),  
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.)  
- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szktv.) - a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:  
Kjt.),  

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (a továbbiakban: Mt.),  
- az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.),  
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.),  
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes 

kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet (a továbbiakban: Eünr.),  
- valamint a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során 

alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM 
rendelet  

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes 
kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet (a továbbiakban: EüakNMR)  
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

- a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 
22.) Korm. rendelet 

- a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 
rendelet 

- Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 
28.) 
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